
 بِ ًبم خذا

  یکن ٍ بیسترٍز 

 :پرسیذ پذرش از هرین

 بگیي؟ بْن رٍ  برگردُ هي چطوبی ضذ ببعث کِ دکتری اٍى اسن هیطِ بببب_

 :داد جَاة پذر

 ( آلوبى کَلي ضْر خَة خیلی دکترّبی از یکی)  اسویت شٍزف دکتر_

 هیتًَن هي حبال برگردًٍذ بْن رٍ زًذگی دکتر ایي. . .  هْوِ خیلی هسئلِ ایي هي برای   بببب خَة_

  ؟.! بببب دارم خَاّطی یک.  خَضحبلن خیلی خیلی. . .  ٍ هبهبى ، ضوب. . .  ببیٌن رٍ چی ّوِ

 :داد جَاة بببب

 ؟ عسیسم خَاّطی ،چِ جبى هرین 

 ازش ٍ ببیٌوص ًسدیک از ؟هیخَام ببیٌوص ًسدیک از تب  ببریي اسویت شٍزف دکتر پیص هٌَ هیطِ

  کٌن تطکر

 :داد جَاة پذر

 ٍ ایویل براش آلوبًی زببى بِ ٍ کردین تقذیر اٍى از ببرّب کردین تطکر ازش هب اصراریِ؟ چِ جبى هرین

 . . . فرستبدین پیغبم

 : گفت هرین

 پیبم براش. . کٌن برقرار هستقین ارتببط ببّبش بتًَن هٌن تب بذیي یبد هٌن بِ برین سختِ اگر خَة_

 . . . بفرستن ایویل یب بذم



 ؟ فْوِ هی بگن فبرسی کٌن تطکر ازش ببیذ جَری چِ بببب 

 کٌی تطکر اٍى از آلوبًی زببى بِ کِ ّست ًیبز دخترم ًِ_

 اسویت دکتر برای اًٍَ ٍ کٌِ ترجوِ آلوبًی زببى بِ اًٍَ تب خَاست ببببش از ٍ ًَضت رٍ هتٌی ّن دختر

 اٍى بِ دکتر آقبی کِ لطفی از خَدش هحبت ٍ عطق از ٍسرضبر کَدکبًِ زببى بب تب کرد ایویل آلوبى در

 . . کٌِ تطکر ٍجَدش توبم ،بب کردُ

 کردُ کوک اٍ بِ آلوبى در  دکتری کِ ست هطْذی  دختری زًذگی از ٍاقعی داستبى یک زیبب داستبى ایي

 . . . برگردُ اٍى سوت بِ زًذگی ًَعی بِ تب بَد

 سَال؟ یِ

 هب دیریي ٍ هْرببى یبر اهر، ابتذای در کِ کبری یب ؟ هَثرُ چطن برگرداًذى برای کردُ دکتر اٍى کِ کبری

 دادُ؟ اًجبم بسرگ خذای اٍى ،

 زیببیی آیب. . ّب ایي درتوبهی ، کبئٌبت ٍ طبیعت ٍ ّستی ٍ ٍجَد آفریٌص ،اصل آفریٌطص اصل در 

 آفریٌی؟ زیبب یب هْوِ

  ؟. . . آفریٌی قذرت یب قذرتِ آیبهالک آفریٌی؟ ّستی یب هالکِ ّستی آیب

 :کٌین رٍزتکرار طَل در رٍ زیبب ضعر ایي داستبى ایي بِ کردى فکر از بعذ اهرٍز

 "کٌذ بیرٍى کف از ،ًعوت کفر                                                          کٌذ افسٍى ًعوتت ضکرًعوت،"

 ٍ دل در رٍ هسئلِ ایي  جذی طَر بِ ببر سِ ٍحذاقل کٌین فکر الْی ّبی ًعوت ضکر بِ هیخَاّین اهرٍز

 طَر بِ رٍ ای دقیقِ چٌذ اهرٍزهیخَاین حبال  ضٌیذیي ببرّب ٍ ببرّب رٍ ضعر ایي حتوب کٌین هرٍر جبًوَى

 برٍی رٍ الْی رحوت در کِ ًیستین هب خَد اٍى اٍقبت  بعضی آیب ببیٌین ٍ  کٌین فکر بْص جذی

  ؟. بٌذین هی خَدهَى



 : عولی کبر

 . بریذ پیص خًَِ یک خَدتَى لیست چک در بذیي اًجبم کبرٍ ایي ضذیي هَفق اگر

 : آزهًَک

 .جلَ بریي ّن دیگِ خًَِ یک ًذاضتیي کسی برای هعٌَی ٍ هبدی ،حسرت غبطِ اهرٍز اگر


